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INTERNACIONAL

Jaldo de Souza Santos (primeiro da direita), Presidente do CFF e Vice-presidente do Fórum Farmacêutico das
Américas (FFA), ao lado de John Gans, Vice-presidente da FIP, Diretor do FFA e Vice-presidente Executivo da
APhA (Associação de Farmacêuticos Cientistas da América), e de outras lideranças farmacêuticas latino-
americanas, durante a Reunião do Comitê Executivo do Fórum, na República Dominicana.

Políticas de saúde do CFF
repercutem no exterior

Uma das maiores lideranças farmacêuticas do
mundo conclama FFA, OPAS e Ministério da Saúde a
se aliarem ao CFF em defesa das políticas do órgão.

As políticas desenvolvidas pelo
Conselho Federal de Farmácia na área
da saúde estão ecoando entre lideran-
ças farmacêuticas e de saúde, no mun-
do inteiro. Por exemplo, o Vice-presi-
dente da Federação Farmacêutica In-
ternacional (FIP), John Gans, que é
também Diretor do Fórum Farmacêuti-
co das Américas (FFA) e Vice-presi-
dente Executivo da Associação Ame-
ricana de Farmacêuticos Cientistas
(APHA), com sede em Washington
(EUA), solicitou, durante a Reunião do
Comitê Executivo do FFA, que o Fó-
rum busque uma parceria com a Orga-
nização Pan-americana de Saúde
(OPAS) e o Ministério da Saúde, com
vistas a apoiar as políticas do CFF.

A Reunião aconteceu, de dois a
quatro de março, em Boca Chica, na
República Dominicana, onde foi reali-
zada, também, a IV Conferência Pan-
americana de Harmonização da Regu-
lamentação Farmacêutica, de cinco a
seis do mesmo mês. O Presidente do
Conselho Federal de Farmácia (CFF),
Jaldo de Souza Santos, participou dos
eventos.

Reconhecimento internacional -
Souza Santos, que é também Vice-presi-
dente do Fórum Farmacêutico das Amé-
ricas, entende que o clamor de John Gans
em favor das políticas do CFF são uma
prova de reconhecimento internacional
ao trabalho desenvolvido pelo órgão
farmacêutico brasileiro.

O Presidente do Conselho citou
que uma série de projetos e programas
desenvolvidos pelo órgão poderá cau-
sar um grande impacto na saúde do
brasileiro. São os casos da Farmácia
Cruz Verde e do programa nacional de
qualificação de farmacêuticos para atu-
ação nos setores de atenção primária e
prevenção de doenças. A execução
desses projetos prevê a participação
do Ministério da Saúde.

A Conferência Pan-americana de
Harmonização da Regulamentação Far-
macêutica contou com a participação
do Secretário de Estado da Saúde Pú-
blica da República Dominicana, Savi-
no Vaz, e de mais 300 autoridades far-
macêuticas de vários países latino-
americanos e do Caribe, além de repre-
sentantes de diversas entidades de

saúde, como a OMS (Organização
Mundial da Saúde), a OPAS, a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) do Brasil, da FDA (Food and
Drug Administration) dos Estados
Unidos, entre outras.

Bem público – A IV Conferência
foi realizada pela Opas/OMS. Na pau-
ta, estavam temas como o desafio dos
medicamentos como bem público, nas
Américas; as Boas Práticas de Mani-
pulação; a elaboração da proposta de
uma Farmacopéia para as Américas; a
necessidade de um requerimento de
registro de medicamentos para o Con-
tinente; a classificação de medicamen-
tos, o combate aos medicamentos fal-
sificados, bioequivalência etc.

Já a Reunião da Executiva do
Fórum foi um momento para se abor-
dar o projeto de hipertensão que está
sendo desenvolvido nos países das
três Américas; medicamentos falsifica-
dos (o Fórum elaborou uma Declara-
ção sobre o assunto), o Projeto Diabe-
tes (Costa Rica foi escolhida pra sedi-
ar o projeto piloto de diabetes). A pró-
xima assembléia do FFA será realizada
no mesmo período da Conferência Pan-
americana de Educação Farmacêutica,
em São Paulo, em novembro deste ano.

Comenda - Durante a reunião do
Fórum, o Presidente do CFF entregou
a John Gans a Comenda do Mérito Far-
macêutico. Gans estava entre os no-
mes que foram homenageados, no dia
20 de janeiro deste ano (Dia do Farma-
cêutico), mas não pôde vir a Brasília
para receber a honraria. Ele é um inter-
locutor muito próximo do CFF junto à
FIP, à APhA e aos farmacêuticos nor-
te-americanos e europeus, em geral.

Dr. John Gans exibe ao peito a Medalha do Mérito
Farmacêutico recebida de Dr. Jaldo de Souza Santos


